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 בס"ד
 ר?!וקשזה מה  – נדרי כל

 נבון הרב מואיז

 
ל  ָנא ּודְׁ  ִנְדֵריכָּ ַאֲחִרימְׁ ָנא, ּודְׁ ַתַבעְׁ ִאשְׁ ָנא ּודְׁ ַדרְׁ ִאנְׁ ִכּנּוֵיי, דְׁ ִקּנּוֵסי וְׁ קֹוָנֵמי וְׁ בּוֵעי ַוֲחָרֵמי וְׁ ָנא ֶוֱאָסַרי ּושְׁ סָאַסרְׁ

ָשָתָנא. ַהִכּפּוִרים ַהֶזה ַעד ּוִמּיֹום ִמּיֹום ַהִכּפּוִרים ֶשָעַבר ַעד יֹום ַהִכּפּוִרים ַהֶזה ֶשָבא ָעֵלינּו ַלָשלֹום. ] ַעל ַנפְׁ
טֹוָבהיֹום ַהִכּפּוִרים  ִביִתין ["תר– ַהָבא ָעֵלינּו לְׁ ִביִקין שְׁ הֹון ָשָרן, שְׁ הֹון יְׁ הֹון, ֻכלְׁ ָנא בְׁ הֹון ִאיֲחַרטְׁ ֻכלְׁ . בְׁ

בּוָעָתָנא ָלא  ֵרי ֶוֱאָסָרָנא ָלא ֱאָסֵרי ּושְׁ ָרָנא ָלא ִנדְׁ ָלא ַקָּיִמין. ִנדְׁ ִריִרין וְׁ ֻבָטִלין, ָלא שְׁ ֵטִלין ּומְׁ בּועֹותבְׁ  .שְׁ

 
 (י"לרש" לקוטי הפרדס)""י רש

  .אבל אם זוכרים צריך לקיימם, שאין זוכריםכדי להתיר את נדריהן " כל נדרי"אומרים 
 

 (8-1, עמודים 6281טהראן ) עם משומד אחדספר וויכוח  -( 6821)מ. יחיאל מפאריסרבינו 
אין אנו מפירין רק השגגות שלא יכשל אדם בנדריו או בשבועתו בשוגג. וכדקאמרת דג' הדיוטות 

. אבל הנדרים אותן שאינן אלא לעצמו ואין לאחרים חלק בהםמתירים נדרים ושבועות, היינו, 
 . הנדרים שבין אדם לחברו אין אדם יכול להפרשבין 

 
 ( 6211לכל נדרי במחזורים ברוסיה )הסבר 

. שהאדם אוסר בהם איסור על נפשובשם אלוקים ועל פי התורה, אנחנו מתירים נדרים ושבועות, 
, רק על דברים שבינו לבין עצמוובכלל מתירים אנו נדרים ושבועות שהאדם נודר ונשבע מפי עצמו 

אבל חס וחלילה לכל איש לחשוב, שאנחנו מתירים אלות ושבועות שנשבענו לממשלה ובמקומות 
 . או אלות ושבועות שנודרים ונשבעים בענינים שבין אדם לחברוהמשפט, 

 
  ב עמוד כג דף נדרים מסכת תוספות

 עלינו הבא הכפורים יום עד שעבר הכפורים מיום נדרי בכל במחזורים שכתוב מה ת"ר מוחק... 
 חרטה בעי נדרים התרת בכל חדא [6] וטועין שעברה משנה נדרים שמתירין הם וסבורים לטובה

 הדיוטות' ג או מומחה יחיד דבעי ועוד [8] חרטה בשום פותחין אנו אין והרי הפחות לכל מעיקרא
 הנדר לפרט צריך:( לה דף גיטין) השולח פרק דאמר בתראה דהוא פפא כרב שהלכה ועוד [1] וליכא

 כ"יוה עד זה כ"מיוה להגיה לו נראה לכך להתיר לו אפשר אי עצמו דנודר ועוד הכי עבדינן לא ואנן
 ... לטובה עלינו הבא

 
  ה סימן ג פרק נדרים מסכת ש"רא
 כתוב שהיה כמו ולא עלינו הבא הכפורים יום עד זה כיפורים מיום במחזורים ל"ז ת"ר והגיה... 

 שכל סהדי אנן חרטה דבעינן שהקשה ומה [6]...  הזה הכיפורים יום עד שעבר כפורים מיום בהם
 הדיוטות שלשה דבעינן שהקשה ומה [8] מעונש להנצל כדי מעיקרו מתחרט הוא נדרו על שעבר מי

 דאמר והא [1] לו מתירין הקהל נמי החזן וגם בלחש לבדו איש איש אותו אומרים הקהל כל הרי
 דבר על נדר אולי נדרו לו להתיר החכם לפני בא שהנודר היכא מילי הני הנדר לפרט צריך פפא רב

 :החכם לו יתיר ולא מצוה
 
R. Soloveitchik on the Days of Awe, p. 73 
Through the recitation of this formula, all vows are annulled retroactively.  As a result, after 
reciting Kol Nidrei one need not repent for having vowed falsely.  
 
R. Soloveitchik on the Days of Awe, p. 73-4 
True teshuvah is accomplished by a deep sense of humiliation for having sinned … Remorse 
[harata], must be accompanied by a sense of shame for the act of sinning…  The person who 
experiences shame would desperately welcome any possible opportunity to somehow undo the 
act … By reciting Kol Nidrei, we convey this desire and thus attest to our Maker that the remorse 
we feel for all sins, not just false vows, contains within it the critical element of shame. 

 
 רחמים ~כפרה ע"י ~ 

 
ִתי... ( יט) לג פרק שמות ן ֶאת־ֲאֶשר ְוַחנֹּ  ... :ֲאַרֵחם ֶאת־ֲאֶשר ְוִרַחְמִתי ָאחֹּ

 
ֹקָוק ַוַּיֲעֹבר( ו) דל פרק שמות ָרא ַעל־ָּפָניו יְׁ וָּק ַוִּיקְׁ ק ְיקֹּ וָּ : ֶוֱאֶמת ְוַרב־ֶחֶסד ַאַפִים ֶאֶרְך ְוַחנּון ַרחּום ֵאל ְיקֹּ

ֵצר( ז) ִפים ֶחֶסד נֹּ ֲאלָּ ֵשא לָּ וֹּן נֹּ ֶפַשע עָּ ָאה וָּ  ...ְוַנֵקה ְוַחטָּ
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ַדֵבר( ז)...  לב פרק שמות ֹקָוק ַויְׁ ָך ִשֵחת ִכי ֶלְך־ֵרד ֶאל־ֹמֶשה יְׁ ָרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעֵליתָ  ֲאֶשר ַעמְׁ  ָסרּו (ח): ִמצְׁ
ַתֲחוּו־לוֹ  ַמֵסָכה ֵעֶגל ָלֶהם ָעׂשּו ִצִּויִתם ֲאֶשר ִמן־ַהֶדֶרְך ַמֵהר חּו־לוֹ  ַוִּישְׁ בְׁ רּו ַוִּיזְׁ ָרֵאל ֱאֹלֶהיָך ֵאֶלה ַוֹּיאמְׁ  ִיׂשְׁ
ָרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלּוָך ֲאֶשר ֹקָוק ַוֹּיאֶמר( ט) :ִמצְׁ ִהֵּנה ַהֶזה ֶאת־ָהָעם ָרִאיִתי ֶאל־ֹמֶשה יְׁ ֵשה־ֹעֶרף וְׁ : הּוא ַעם־קְׁ

ַעָתה( י) ֶהם ְוִיַחר־ַאִפי ִלי ַהִּניָחה וְׁ ֶאֱעֶׂשה ַוֲאַכֵלם בָּ ָך וְׁ גֹוי אֹותְׁ ֶשה ַוְיַחל( יא: )ָגדֹול לְׁ ק ֶאת־ְפֵני מֹּ וָּ  ְיקֹּ
יו ה ַויֹּאֶמר ֱאֹלהָּ ק לָּמָּ וָּ ַעֶמָך ַאְפָך ֶיֱחֶרה ְיקֹּ ַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאתָ  ֲאֶשר בְׁ ֹכחַ  ִמצְׁ ָיד ָגדֹול בְׁ ( יב: )ֲחָזָקה ּובְׁ

רּו ָלָמה ַרִים ֹיאמְׁ ָרָעה ֵלאֹמר ִמצְׁ ַכֹּלָתם ֶבָהִרים ֹאָתם ַלֲהֹרג הֹוִציסָאם בְׁ ֵני ֵמַעל ּולְׁ  ֵמֲחרֹון שּוב ָהֲאָדָמה ּפְׁ
ִהָּנֵחם ַאֶּפָך ַעֶמָך ַעל־ָהָרָעה וְׁ ֹכר( יג: )לְׁ ָרָהם זְׁ ַאבְׁ ָחק לְׁ ִיצְׁ ָרֵאל לְׁ ִיׂשְׁ ָת  ֲאֶשר ֲעָבֶדיָך ּולְׁ ַבעְׁ ַדֵבר ָבְך ָלֶהם ִנשְׁ  ַותְׁ

ֶבה ֲאֵלֶהם ֲעֶכם ַארְׁ ֵבי ֶאת־ַזרְׁ כֹוכְׁ ָכל־ָהסָאֶרץ ַהָשָמִים כְׁ ִתי ֲאֶשר ַהֹזאת וְׁ ֲעֶכם ֶאֵתן סָאַמרְׁ ַזרְׁ ָנֲחלּו לְׁ ֹעָלם וְׁ : לְׁ
ק ַוִינֶָּחם( יד) וָּ ַעמוֹ  ַלֲעׂשֹות ִדֶבר ֲאֶשר ַעל־ָהָרָעה ְיקֹּ   פ: לְׁ
 

  יד פסוק לב פרק תשא כי פרשת שמות יפות פנים
 מ"מ, העם את' ה ויגוף)לה(  כדכתיב לגמרי הגזירה נתבטל לא שעדיין פי על אף פירוש - ַוִּיָּנֶחם
 ..., 'ה ניחם ז"ע "ואכלם בהם אפי ויחר לי הניחה" כדכתיב ו"ח לעמו לעשות דיבר אשר הרעה

 

ִהי( ל) ... ֹדָלה ֲחָטסָאה ֲחָטאֶתם ַאֶתם ֶאל־ָהָעם ֹמֶשה ַוֹּיאֶמר ִמָמֳחָרת ַויְׁ ַעָתה גְׁ ֹקָוק ֶאֱעֶלה וְׁ  אּוַלי ֶאל־יְׁ
ה ֹקָוק ֹמֶשה ַוָּיָשב( לא: )ַחַטאְתֶכם ְבַעד ֲאַכְפרָּ ֹדָלה ֲחָטסָאה ַהֶזה ָהָעם ָחָטא ָאָּנא ַוֹּיאַמר ֶאל־יְׁ  ַוַּיֲעׂשּו גְׁ

ַעָתה( לב: )ָזָהב ֱאֹלֵהי ָלֶהם ִאם־ַאִין ַחָטאָתם ִאם־ִתָשא וְׁ ָך ָנא ְמֵחִני וְׁ רְׁ ָת כָ  ֲאֶשר ִמִספְׁ  ַוֹּיאֶמר( לג: )ָתבְׁ
ֹקָוק ִרי ֶאְמֶחנּו ָחָטא־ִלי ֲאֶשר ִמי ֶאל־ֹמֶשה יְׁ ַעָתה( לד: )ִמִספְׁ ֵחה ֵלְך וְׁ ִתי ֶאל ֶאת־ָהָעם נְׁ  ִהֵּנה ָלְך ֲאֶשר־ִדַברְׁ

ֶניָך ֵיֵלְך ַמְלָאִכי יֹום ְלפָּ ִדי ּובְׁ ִתי ָּפקְׁ ֹקָוק ַוִּיֹגף( לה: )ַחָטאָתם ֲעֵלֶהם ּוָפַקדְׁ  ָעׂשּו ֲאֶשר ַעל ֶאת־ָהָעם יְׁ
  ס: ַאֲהֹרן ָעָׂשה ֲאֶשר ֶאת־ָהֵעֶגל

 

 ותמיד, יחד מלכלותם אליך שמעתי עתה -' וגו פקדי וביום לד פסוק לב פרק שמות י"רש
 ואין, העונות שאר עם הזה העון מן מעט עליהם ופקדתי עונותיהם עליהם כשאפקוד תמיד

 :העגל עון מפרעון קצת בה שאין ישראל על באה פורענות
 

ַדֵבר( א) לג פרק שמות ֹקָוק ַויְׁ ָהָעם ַאָתה ִמֶזה ֲעֵלה ֵלְך ֶאל־ֹמֶשה יְׁ ָרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעִליתָּ  ֲאֶשר וְׁ  ִמצְׁ
ִתי ֲאֶשר ֶאל־ָהסָאֶרץ ַבעְׁ ָרָהם ִנשְׁ ַאבְׁ ָחק לְׁ ִיצְׁ ַיֲעֹקב לְׁ ֲעָך ֵלאֹמר ּולְׁ ַזרְׁ ֶנָּנה לְׁ ִתי( ב: )ֶאתְׁ ָשַלחְׁ ָפֶניָך וְׁ ְך לְׁ  ַמְלאָּ

ִתי ֵגַרשְׁ ַנֲעִני וְׁ ַהִחִתי ָהֱאֹמִרי ֶאת־ַהכְׁ ִרִזי וְׁ ַהּפְׁ בּוִסי ַהִחִּוי וְׁ ַהיְׁ ָבש ָחָלב ָזַבת ֶאל־ֶאֶרץ( ג: )וְׁ  ֶאֱעֶלה ֹלא ִכי ּודְׁ
ָך בְׁ ִקרְׁ ֵשה־ֹעֶרף ִכי בְׁ ָך ַאָתה ַעם־קְׁ ַמע( ד: )ַבָדֶרְך ֶּפן־ֲאֶכלְׁ לּו ַהֶזה ָהָרע ֶאת־ַהָדָבר ָהָעם ַוִּישְׁ ֹלא־ָשתּו ַוִיְתַאבָּ  וְׁ

יוֹ  ִאיש ֹקָוק ַוֹּיאֶמר( ה: )ָעָליו ֶעדְׁ ָרֵאל ֱאֹמר ֶאל־ֹמֶשה יְׁ ֵני־ִיׂשְׁ ֵשה־ֹעֶרף ַאֶתם ֶאל־בְׁ  ֶאֱעֶלה ֶאָחד ֶרַגע ַעם־קְׁ
ַעָתה ְוִכִליִתיָך ְבִקְרְבָך ָך הֹוֵרד וְׁ יְׁ ָעה ֵמָעֶליָך ֶעדְׁ ֵאדְׁ לּו( ו: )ֶאֱעֶׂשה־ָלְך ָמה וְׁ ַנצְׁ ָרֵאל ַוִּיתְׁ ֵני־ִיׂשְׁ ָים בְׁ  ֶאת־ֶעדְׁ

 ... : חֹוֵרב ֵמַהר
ֹקָוק ֹמֶשה ַוֹּיאֶמר( יב) ֵאה ֶאל־יְׁ ַאָתה ַהֶזה ֶאת־ָהָעם ַהַעל ֵאַלי ֹאֵמר ַאָתה רְׁ ַתִני ֹלא וְׁ  ֵאת הֹוַדעְׁ

ַלח ַאָתה ִעִמי ֲאֶשר־ִתשְׁ ָת  וְׁ ִתיָך סָאַמרְׁ ַדעְׁ ֵשם יְׁ ַגם־ָמָצאתָ  בְׁ ֵעיָני ֵחן וְׁ ַעָתה( יג: )בְׁ  ֵחן ָמָצאִתי ִאם־ָנא וְׁ
ֵעיֶניָך ָרֶכָך ָנא הֹוִדֵעִני בְׁ ֵאָדֲעָך ֶאת־דְׁ ַמַען וְׁ ָצא־ֵחן לְׁ ֵעיֶניָך ֶאמְׁ ֵאה בְׁ  ָּפַני ַוֹּיאַמר( יד: )ַהֶזה ַהּגוֹּי ַעְמָך ִכי ּורְׁ

ִכים ָּפֶניָך ִאם־ֵאין ֵאָליו ַוֹּיאֶמר( טו: )ָלְך ַוֲהִנֹחִתי ֵיֵלכּו  ֵאפֹוא ִיָּוַדע ּוַבֶמה( טז: )ִמֶזה ַאל־ַתֲעֵלנּו ֹהלְׁ
ֵעיֶניָך ֵחן ִכי־ָמָצאִתי ָך ֲהלֹוא ְוַעֶמָך ֲאִני בְׁ תְׁ ֶלכְׁ ִלינּו ִעָמנּו בְׁ ִנפְׁ ֵני ֲאֶשר ִמָכל־ָהָעם ְוַעְמָך ֲאִני וְׁ : ָהֲאָדָמה ַעל־ּפְׁ

ֹקָוק ַוֹּיאֶמר( יז) פ ָת  ֲאֶשר ַהֶזה ֶאת־ַהָדָבר ַגם ֶאל־ֹמֶשה יְׁ ֵעיַני ֵחן ִכי־ָמָצאתָ  ֶאֱעֶׂשה ִדַברְׁ ֵשם ָוֵאָדֲעָך בְׁ : בְׁ
ֵאִני ַוֹּיאַמר( יח) ֹבֶדָך ָנא ַהרְׁ ָקָראִתי ַעל־ָּפֶניָך ָכל־טּוִבי ַאֲעִביר ֲאִני ַוֹּיאֶמר( יט: )ֶאת־כְׁ ֵשם וְׁ ֹקָוק בְׁ ָפֶניָך יְׁ  לְׁ

ִתי ן ֶאת־ֲאֶשר ְוַחנֹּ  ... :ֲאַרֵחם ֶאת־ֲאֶשר ְוִרַחְמִתי ָאחֹּ
 

ֹקָוק ַוֵּיֶרד( ה) ... לד פרק שמות ַיֵצב ֶבָעָנן יְׁ ָרא ָשם ִעמוֹ  ַוִּיתְׁ ֵשם ַוִּיקְׁ ֹקָוק בְׁ ֹקָוק ַוַּיֲעֹבר( ו: )יְׁ  ַעל־ָּפָניו יְׁ
ָרא וָּק ַוִּיקְׁ ק ְיקֹּ וָּ ֵצר( ז: )ֶוֱאֶמת ְוַרב־ֶחֶסד ַאַפִים ֶאֶרְך ְוַחנּון ַרחּום ֵאל ְיקֹּ ִפים ֶחֶסד נֹּ ֲאלָּ ֵשא לָּ וֹּן נֹּ ֶפַשע עָּ  וָּ

ָאה ַנֶקה ֹלא ְוַנֵקה ְוַחטָּ ֵני ַעל־ָבִנים סָאבֹות ֲעֹון ֹּפֵקד יְׁ ַעל־בְׁ ַעל־ִרֵבִעים ַעל־ִשֵלִשים ָבִנים וְׁ ַמֵהר( ח: )וְׁ  ֹמֶשה ַויְׁ
ָצה ַוִּיֹקד ָתחּו ַארְׁ ֵעיֶניָך ֵחן ָמָצאִתי ִאם־ָנא ַוֹּיאֶמר( ט: )ַוִּישְׁ ֵבנּו ֲאֹדָני ֵיֶלְך־ָנא ֲאֹדָני בְׁ ִקרְׁ  ִכי בְׁ

ֵשה־ֹעֶרף ָת  הּוא ַעם־קְׁ ָסַלחְׁ ַחָטאֵתנּו ַלֲעֹוֵננּו וְׁ ָתנּו ּולְׁ ַחלְׁ ִרית ֹכֵרת סָאֹנִכי ִהֵּנה ַוֹּיאֶמר( י: )ּונְׁ ָך ֶנֶגד בְׁ  ָכל־ַעמְׁ
ָלֹאת הֶאֱעׂשֶ  אּו ֲאֶשר ִנפְׁ רְׁ ָכל־ָהסָאֶרץ ֹלא־ִנבְׁ ָכל־ַהגֹוִים בְׁ ָרסָאה ּובְׁ בוֹ  ֲאֶשר־ַאָתה ָכל־ָהָעם וְׁ ִקרְׁ  ֶאת־ַמֲעֵׂשה בְׁ
ֹקָוק ָך( יא: )ִעָמְך ֹעֶׂשה ֲאִני ֲאֶשר הּוא ִכי־נֹוָרא יְׁ ָמר־לְׁ ָך סָאֹנִכי ֲאֶשר ֵאת שְׁ ַצּוְׁ ִני ַהּיֹום מְׁ  ִמָּפֶניָך ֹגֵרש ִהנְׁ

ַנֲעִני ֶאת־ָהֱאֹמִרי ַהכְׁ ַהִחִתי וְׁ ִרִזי וְׁ ַהּפְׁ ַהִחִּוי וְׁ בּוִסי וְׁ ַהיְׁ   :וְׁ
 

  ב עמוד יז דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד
 מלמד, לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא: יוחנן רבי אמר, "ויקרא פניו על' ה ויעבר"

 שישראל זמן כל: לו אמר. תפלה סדר למשה לו והראה, צבור כשליח הוא ברוך הקדוש שנתעטף
 הוא ואני, האדם שיחטא קודם הוא אני -' ה' ה. להם מוחל ואני, הזה כסדר לפני יעשו - חוטאין

, שיחטא קודם מרחם אני, רחמים מדת - ('ה' ]רש"י )ה. תשובה ויעשה האדם שיחטא לאחר
 עשרה לשלש כרותה ברית: יהודה רב אמר, וחנון רחום [ אל.ישוב אם, שיחטא אחר מרחם ואני

, ריקם[ חוזרות אינן - תעניתם בתפלת ישראל יזכירום שאם -]רש"י  ריקם חוזרות שאינן מדות
 . מידות{[ 31למעלה } האמור על -ברית ]רש"י  כרת אנכי הנה+ לד שמות+ שנאמר
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ֶשה ַוְיַחל( יא) לב פרק שמות ק ֶאת־ְפֵני מֹּ וָּ יו ְיקֹּ ה ַויֹּאֶמר ֱאֹלהָּ ק לָּמָּ וָּ ַעֶמָך ַאְפָך ֶיֱחֶרה ְיקֹּ  ֲאֶשר בְׁ
ַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאתָ  ֹכחַ  ִמצְׁ ָיד ָגדֹול בְׁ  : ֲחָזָקה ּובְׁ

 
  ד:מג פרשה תשא כי פרשת( וילנא) רבה שמות

 כיצד, יוצרו של נדרו שהתיר יצחק' ר בשם חלבו' ר בשם ברכיה' ר אמר ?כן מהו "משה ויחל" א"ד
 ,משה" :האלהים אמר, להם שימחול האלהים מפייס משה עמד העגל ישראל שעשו בשעה אלא
 משה אמר, "מחזירו איני מפי שיצא שבועה ודבר, יחרם לאלהים זובח( כב שמות) :נשבעתי כבר

 אֹו־ִהָשַבע ַליֹקָוק ֶנֶדר ִכי־ִיֹדר ִאיש"( ל במדבר) ואמרת נדרים של הפרה לי נתתי ולא העולם רבון"
ֻבָעה ֹסר שְׁ שוֹ  ִאָסר ֶלאְׁ ָברוֹ  ַיֵחל ֹלא ַעל־ַנפְׁ  שישאל בעת נדרו את מוחל חכם אבל מוחל אינו הוא, "דְׁ

 ואתה, תחלה לקיימה הוא צריך הוראתו אחרים שיקבלו ירצה אם הוראה שמורה זקן וכל, עליו
 נתעטף מיד, לאחרים להתיר צויתני כאשר נדרך את שתתיר הוא דין נדרים הפרת על צויתני

 תהית :לפניו אמר קשה דבר יוחנן ר"א... , נדרו כשואל עומד ה"והקב כזקן לו וישב בטליתו
 שעה אותה, לעמי לעשות דברתי אשר הרעה על]אתחרט אני[  אנא תוהא ל"א, ]מתחרט?[ אתמהא

 . ..,ליוצרו נדרו שהפר משה ויחל הוי ,שבועה כאן ואין נדר כאן אין לך מותר לך מותר משה אמר
 

 "כל נדרי"מנהגי , אשכנזישלמה 
לפי  -בחינת , ץ עובר לפני התיבה ושניים מחשובי הקהל עומדים אחד לימינו ואחד לשמאלו"הש ...

 (. סוף יומא" מרדכי" )"אחדואהרון וחור תמכו בידו מזה אחד ומזה " -" מרדכי"הגדרתו של ה
 

R. Soloveitchik on the Days of Awe, p. 82 
The beit din, through their Kol Nidrei ruling, abets Hashem, as it were, to absolve His vow. 

 
  גמר חתימה טובה


